Stage consulenten

Soort stage
●

Kennismakingsstage

Kennismaken met de werking van Bednet en de job van consulent. De stagiair kan
verschillende fasen van een project en de bijhorende administratie leren kennen door mee op
pad te gaan met de consulenten. Ook andere opdrachten binnen het takenpakket van een
consulent (bv werkgroepen, netwerking) kunnen aan bod komen. In deze stage ligt de klemtoon
op observeren en ontdekken.
●

Participatiestage

Binnen deze stage zal de student actief meewerken en deel uitmaken van de organisatie.
Onder begeleiding en ondersteuning van een consulent, kan de stagiair als een volwaardige
collega werken en zelfstandige opdrachten uitvoeren. Dit wordt uiteraard voorafgegaan door
een inlooptijd.

Voorbeeld van taakinhoud
●

Kennismakingsstage
○

Projectwerking: bijwonen introducties, opstart- en overlegmomenten in gezin en
school

○

Bijwonen overlegmomenten en werkgroepen binnen Bednet

○

Bijwonen netwerkmomenten

○

Kleine administratieve opdrachten

○

Kennismaking met Bednet door het beschikbare materiaal door te nemen (bv
handleiding Bednet voor kleuters) en te leren kennen.

●

Participatiestage
○

Na inlooptijd zelfstandig opzetten en begeleiden van projecten.

○

Administratie en rapportering rond projecten

○

Deelnemen aan lopende projectgroepen en werkgroepen

○

Netwerken: contacten leggen in het kader van bekendmaking van Bednet
(netwerkmomenten bijwonen, actief contacteren van interessante partners,...)
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Belangrijk: dit alles steeds onder begeleiding en ondersteuning van een consulent. Ook bij
zelfstandige opdrachten vindt er op regelmatige basis een terugkoppeling plaats. Idealiter wordt
er wekelijks een feedbackmoment voorzien. Dit kan af en toe ook telefonisch of via Vidyo.
Wie komt hiervoor in aanmerking?
●

Kennismakingsstage
Opleidingen uit het hoger onderwijs die gelinkt zijn aan onderwijs, pedagogie of sociaal
werk

●

Participatiestage
Opleidingen uit het hoger onderwijs die gelinkt zijn aan onderwijs, pedagogie of sociaal
werk

●

Algemeen criterium: grote interesse in onderwijs en de doelgroep van Bednet. Kortom:
je draagt onze organisatie een warm hart toe!

Stageperiode
●

Kennismakingsstage
Voor een kennismakingsstage verwachten we dat de stagiaire minstens 2 en maximum
4 weken bij ons zal zijn.

●

Participatiestage
Om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze organisatie, is het belangrijk om een
stage van lange duur te kunnen lopen. We vragen om een engagement van minstens 10
weken.

Stageplaats?
Je ‘standplaats’ is Leuven of Destelbergen (afhankelijk van de regio waaruit je zelf komt).
Belangrijk om weten is dat je veel onderweg zal zijn en het daarom noodzakelijk is dat je je vlot
kan verplaatsen.
Aantal?
1 kennismakingsstage en 1 participatiestage per schooljaar per team (in totaal dus 4 stagiaires).
Let op: dit is een maximum. Wanneer omstandigheden het niet toelaten om stagiaires aan te
nemen (bv extreem drukke periode, personeelstekort) dan gaan we niet in op de aanvraag.
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